
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 01.02.2023 do godz. 19:30 dnia 01.02.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu, na południu

regionu także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr

umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 01.02.2023 do godz. 19:30 dnia 02.02.2023

  W nocy zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60

km/h, nad ranem do 75 km/h, zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i

deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr początkowo dość silny,

w porywach do 80 km/h, później słabnący do umiarkowanego, w porywach do 60 km/h,

zachodni i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 02.02.2023 do godz. 19:30 dnia 03.02.2023

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i lokalnie zanikające

przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem od zachodu regionu wzrost

zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C. Wiatr słaby i

umiarkowany, początkowo lokalnie porywisty, północno-zachodni skręcający na południowy.

  W dzień zachmurzenie duże i całkowite, wieczorem z większymi przejaśnieniami. Opady

śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Rano lokalnie możliwy krótkotrwały

deszcz marznący, powodujący gołoledź. Po południu lub wieczorem możliwe burze. Opady

okresami o natężeniu umiarkowanym; prognozowana suma opadów od 5 mm do 13 mm. Miejscami

przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C.

Wiatr początkowo umiarkowany, okresami porywisty, po południu umiarkowany i dość silny,

w porywach do 70 km/h, południowy skręcający na północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 01.02.2023 do godz. 19:30 dnia 02.02.2023

  Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Bałtyku nad

Lubelszczyznę; z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie także front

atmosferyczny. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie. Wzrost ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 02.02.2023 do godz. 19:30 dnia 03.02.2023

  W nocy nad Polską rozbuduje się klin wyżowy. Z kolei w dzień ponownie znajdziemy się w

zasięgu niżu znad Bałtyku i układu frontów atmosferycznych. Pozostaniemy w powietrzu

polarnym morskim, przejściowo cieplejszym na zachodzie. W nocy szybki wzrost ciśnienia,

a w dzień spadek.
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prognozę 19146/2023 opracował synoptyk dyżurny Piotr Mańczak, dnia 2023-02-01 12:52

Reklamacje dotyczące produktu można  składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl.
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